Estudo é a porta de
entrada ao Espiritismo

Comunhão
JORNAL MURAL

Expediente:
Presidente
Durval Moraes de Castro

Editora
Janaína Araújo

Assessor de Comunicação Social
Sionei Ricardo Leão

Reportagem Fotográfica
Aredilson Freitas
Joel Oliveira

Orientador Doutrinário
Pedro Bezerra
Programação Visual
Márcio Costa
Roberto Gandara
Rodrigo Braga
Wladimir Souza

Tecnologia e informática
Cleber Mitchell de Lima
Repórteres
Bernardo De Felippe Jr
Janice Câmara
Marta Moraes

Contato: acs@comunhaoespirita.org.br

Comunhão Espírita
de Brasília

Ano 6, nº 71, julho de 2013. Publicação da Assessoria de Comunicação Social da Comunhão Espírita de Brasília (DF)

Doutrina respeita sentimentos sem rituais

Estante Espírita
Estante Espírita recomenda livros de Lourival Lopes
Neste mês de julho estamos recomendando para leitura os livros de Lourival Lopes.
São quinze livros pequenos, que cabem na palma da mão e já venderam quase quatro
milhões de exemplares. Têm como conteúdo mensagens pequenas e rápidas que
ocupam uma página e têm o objetivo de tocar o coração, a mente e mudar o modo de
encarar a vida de quem os lê!
O autor, o paranaense Lourival Lopes, tem 74 anos, mora em Brasília, é sorridente,
amável e está sempre pronto a ajudar o próximo. Não se preocupa em ser best-seller,
nem promove noites de autógrafos. Mas bem que poderia, afinal, com este número de
livros vendidos, não deixa nada a desejar frente a muitos acadêmicos. “Distribuir amor”
é o lema de quem se dedica a obras filantrópicas e trabalhos voluntários. “Mas preste
atenção que só ama o próximo, quem sabe amar a si mesmo”. Lourival gosta de citar
fatos, contar casos e ensinar com exemplos. “Faço tudo com amor e da melhor forma
possível, assim meu risco de errar é menor”. E a inspiração para escrever de onde vem?
“Leio muito. Jornais, revistas, ouço rádio, acompanho as notícias da televisão”.
O primeiro livro, Amor em Ação, editado em 1982, logo se tornou um sucesso de
vendas. “Nem esperava a repercussão que teve”. Lourival é modesto. Nasceu em
Borrazópolis, Paraná, em 1937. Da mãe, dona Joana, paulista, herdou o temperamento
calmo, observador, contemplativo e a concentração. Do pai, o paranaense Zacarias, a
impetuosidade, o arrojo e a persistência para vencer os obstáculos da vida. Lourival
herdou do avô o espírito caridoso para com o próximo. Nunca deixou alguém que o
procurou sem auxílio, seja ele um amigo ou mesmo desconhecido. Quando alguém
solicita algo, corre para resolver.
Os livros de Lourival Lopes não tratam do mundo espírita, mesmo sendo ele um
praticante da doutrina. São destinados a promover o crescimento do mundo interior
das pessoas, valorizando as situações do cotidiano. Defende que os sofrimentos são
“parte de um crescimento pessoal para alcançar a paz e a harmonia com a vida e as
pessoas.”
Os volumes escolhidos Otimismo todo dia, Paz todo dia e Sabedoria todo dia
contém cada um deles, uma mensagem otimista para cada dia do ano. Lidos na
sequencia ou ao acaso, transmitem sempre uma mensagem de luz e um caminho
seguro de esperança e paz interior.

O Espiritismo propõe um desapego de práticas
ritualísticas, até porque, por diretriz, a doutrina se pauta por
propiciar aos seguidores compreender a essência da
espiritualidade e a simplicidade na conduta quotidiana e
perante a dimensão divina da existência.
Apesar dessa compreensão, é comum que espíritas e
simpatizantes solicitem a presença de trabalhadores da
nossa seara para proferir palestras em cerimônias como
casamentos, funerais e formaturas. Esses pedidos costumam
ser recebidos e atendidos com respeito e carinho por
voluntários de casas espíritas. No entanto, é bom frisar que
essa prática não pode ser compreendida como uma espécie
de sacramento, consagração, ou seja, como uma ritualística.
A participação de palestrantes espíritas em celebrações,
como funerais, é exemplo de fraternidade cujo objetivo é
levar conforto aos corações doloridos pela perda do ente
querido.
A vice-presidente da Comunhão, Lisieux Bittencourt,
esclarece que o valor está nos sentimentos cultivados,
p r e v a l e c e n d o s e m p r e o a m o r. “ O r e s p e i t o , o
companheirismo, a paciência e a tolerância são os princípios
maiores da relação. Ao se perder um deles, o amor cai por

terra”, ressalta.
Representantes espíritas
t a m b é m p r o f e r e m
comunicações em solenidades
festivas em órgãos públicos ao
lado de sacerdotes e fiéis de
outras fés, uma prática salutar
de interatividade religiosa.
Te m s i d o i g u a l m e n t e
recorrente a presença de
palestrantes em casamentos, a
pedido dos noivos que
decidem solicitar uma prece a
fim de abençoar a união.
Lisieux frisa que esse
procedimento é legítimo e até
por esse motivo é atendido
pela Comunhão. No entanto, a
vice-presidente frisa que essa
oração pode ser realizada por
um membro da família com o Coral Elos de Luz durante o funeral da Iracema Francisca da Silva, ex-trabalhadora
mesmo efeito.
da Comunhão.
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O Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (Esde) é a primeira porta para
esclarecimento e progresso íntimo do
simpatizante do espiritismo. Oferece
oportunidade para ingressar no
conhecimento consolador seguro das leis
de Deus. A base do estudo é a
Codificação Espírita, ou seja, as obras O
Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns,
O Evangelho Segundo o Espiritismo, O
Céu e o Inferno e A Gênese.
O Esde tem como objetivos
proporcionar a reforma íntima; garantir a
unidade de compreensão em torno dos
princípios espírita-doutrinários; divulgar
a doutrina espírita consoladora de
tríplice aspecto: científico, filosófico e
religioso; e favorecer o desenvolvimento
da fé raciocinada.
A duração do estudo é de três anos e
seis meses com aulas semanais de 1h30
cada, o que equivale a 189 horas/aula,
oferecidas em várias opções de dias e
horários. Atualmente há 2.123 alunos
matriculados no Esde e entre dirigentes e
facilitares voluntários são 98
trabalhadores.

PAZ TODO DIA, de Lourival
Lopes, 1ª. Edição, 10,5cm x
7,5cm, 382 páginas, Editora
Otimismo, Brasília – DF, 2009,
na Livraria Mário Carvalho
da Comunhão – R$ 17,50

SABEDORIA TODO DIA, de
Lourival Lopes, 4ª. Edição,
10,5cm x 7,5cm, 380 páginas,
Editora Otimismo, Brasília – DF,
2007, na Livraria Mário
Carvalho da Comunhão – 17,50

Seminários

OTIMISMO TODO DIA, de Lourival Lopes, 14ª. Edição (1ª.
Edição – 1996), 10,5cm x 7,5cm, 373 páginas, Editora
Otimismo, Brasília – DF, 2007, na Livraria Mário Carvalho da
Comunhão – R$ 17,50

Componentes do elenco do Espetáculo de Dança, Transição Planetária - de Capela à Alcíone,
de produção do GTV - Dança VIDA, apresentado no dia 16, de junho, na Comunhão, que foi
aplaudido efusivamente pelo público.

Ao final do semestre, auxiliados por
dirigentes, grupos de alunos voluntários
montam um seminário para divulgar
obras da doutrina. A apresentação

acontece no salão Bezerra de Menezes e é
aberta ao público. Tanto é oportunidade
aos alunos aprofundarem conhecimento
quanto ao público de aproximar-se do
conteúdo das obras estudadas.
Durante o Esde, o aluno tem a
oportunidade de conhecer e participar de
programas e ações sociais no sentido
fraterno da ajuda humanitária, criando-se
assim ambiente favorável à prática da
caridade aos irmãos encarnados. Após a
conclusão do estudo, o aluno está apto a
matricular-se em qualquer curso do Estudo
Aprofundado da Doutrina Espírita (Esade).
Esade aborda temáticas
específicas
Aos interessados em
aprofundar os estudos na
doutrina espírita e antenados
às mais recentes descobertas
científicas e discussões
acadêmicas, a Comunhão
Espírita dispõe do Estudo
Aprofundado da Doutrina
Espírita (Esade). São seis cursos
que ocorrem uma vez por
semana e duram um ano. O
diretor do Esade, Jeferson
Bellomo, explica que para se
matricular é preciso ter
concluído o estudo da doutrina
espírita na própria Comunhão.

agenda de palestras, notícias do meio espírita, publicações, acesse o site da Comunhão: www.comunhaoespirita.org.br

Os cursos são “Ciência e Espiritismo”,
que tem como objetivo se aprofundar nas
pesquisas científicas; “Cristianismo e
Espiritismo”, em que é apresentado um
estudo histórico e crítico do cristianismo e
também o "Estudo do Novo Testamento”.
Há ainda o curso “A Energia Criadora do
Sexo”, que estuda, entre outros temas, a
relação da psique com a energia sexual e a
energia da reprodução em todos os seres
vivos. Por fim, o Esade dispõe de dois cursos
dedicados a obras de André Luiz. Este ano,
os livros escolhidos foram “Missionários da
Luz” e “Sexo e Destino”.

